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TISZTA KÖZÉLETET!

Tüntetés volt Cegléden
A Jobbik nem fogadja el azt
a különbségtételt, mellyel a
kormány csak a Quaestor
Értékpapír Zrt. károsultjain
hajlandó segíteni – jelentette ki
a
Jobbik
frakcióvezetõ-helyettese a
Hungária
Értékpapír
Zrt. károsultjaiért a
ceglédi városháza
elõtt rendezett április 30-i tüntetésen.
Volner János a „Hol van a
pénzünk?”, illetve „Teljes kártalanítást!”feliratú táblákkal
gyülekezõ demonstrálók között hangosbeszélõvel azt
mondta: fontos, hogy ne csak

a Quaestor ügyfeleire terjedjen
ki a kártérítés, hanem a Hungária Értékpapír Zrt. ügyében
károsodott 25 ezer ember is
megkapja a pénzét.

Gondoskodnunk kell arról,
hogy az érintett családok ne
váljanak földönfutóvá – fogalmazott, hozzátéve, hogy zömében nem nagypénzû befek-

tetõk kerültek bajba, hanem
szorgos munkával, hosszú idõn
át kis megtakarításokat összegyûjtõ emberek.
A Jobbik az ország immár
második legerõsebb pártjaként
folyamatosan napirenden tartja és
a parlamentben is
szóvá teszi ezt a
kérést – ígérte Volner, aki arról is beszélt, hogy a párt
Dr. Varga-Damm
Andrea ügyvédjogvédõt bízta
meg a Hungária
Értékpapír Zrt. károsultjainak
képviseletével, melyet az érintettek ingyenesen vehetnek
igénybe.
Szerk.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklõdõt és érintettet

Dr. Varga-Damm Andrea

„A jogállam illúziója
a devizahitelek és a befektetések
tükrében”
címû elõadására.
Idõpont: 2015. június 26. (péntek) 18.00
Helyszín: Cegléd, Kossuth F. utca 3-5., Cigle terem
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RENDET! KÖZBIZTONSÁGOT!

Nem locsogni róla,
végrehajtani!

„Még nem elég…”

Megszületett egy baba. Lány. Formás. Kicsit hasfájós, mint a többi általában. Éjszakánként többször
felsír, szoptatás, pelenkázás, majd kezdõdik újra az
egész. Fél évig alig alszik a család.
Védõnõ, gyerekorvos. Az elsõ játékok, csörgõ, maci. Babusgatás, bölcsõdei beszoktatás, majd óvodai
beiratkozás, az elsõ rózsaszín kisbicikli. Hetekig lázas beteg, orvos, kórház, idegeskedés, aggodalom. Alsó
tagozat, tornaórai baleset, gipszelés.
Ballagás, virágok, hova tovább, melyik gimnáziumba?
Sírás-rívás, nem akarok itthonról elmenni! Ugye, jössz
hozzám a hétvégén, Anya? Az elsõ szerelem, barátságok. Érettségi, megint ballagás, virágerdõ, vajon
sikerült-e a felvételim? Albérlet, kollégium, tandíj, új
ruhák, cipõ, rúzs. Kérek még zsebpénzt, mert kevés
lett! Nyelvtanfolyamok, vizsgák, izgalom, államvizsga, sikerült! Hol fogok dolgozni? Pályázatok, az elsõ
munkahely, az elsõ fizetésemet nektek adom!
Aztán a születésnapi buli hajnalán hazafelé menet
egy alak elkapta, leteperte. Megerõszakolta. Megfojtotta. Letépte nyakláncát, mobilját és némi pénzét
elrakta. A meggyalázott holttestet belökte a szemét
közé, az árokba. Majd, mint aki jól végezte dolgát,
eltakarodott onnan.
Aki ilyet mûvel, az nem ember, hanem egy elõ-állat, egy sátáni kreatúra. Akit minden normális társadalomban teketóriázás nélkül felakasztanak. Abnormális államban meg konditermes, padlófûtéses apartmanban tartják az adófizetõk pénzén (9-10 ezer Ft/
nap költségen), és arról fecsegnek, beszéljünk a halálbüntetésrõl. Az ilyen esetekben egyetlen dologról beszélhetnénk: a kivégzés módjáról.
Egyébként nemsokára szabadul a börtönbõl a
„Muki” becenevû gyilkos, aki 8-10 éve a fiatal P. Henriettát megerõszakolta, fához kötötte, benzinnel
leöntötte és felgyújtotta. Henrietta szörnyû kínok
között még néhány napig élt. De Orbán csak csetelni
akar. Minden országnak olyan vezetõje van, amilyet
Csuri Károly
megérdemel.

www.jobbik.hu

Váci Mihály, „Még nem elég” költeménye gondolkodtatott el. Semmit nem veszített üzenetértékébõl!
Sõt, a ma élõ magyar embernek, aki nem mondott le
a reményrõl, hogy eljöhet nemzetünkre egy szebb
jövõ, prófétai üzenete van! Ki az, akinek van füle a
hallásra? Van olyan, aki érti, hogy nem
elég megborzongni? Ki az, aki megérti,
hogy nem elég a jóra vágyni, hanem a
jót akarni kell? Ki az, aki felismeri,
hogy nem elég akarni, de tenni, tenni
kell? Jelenlegi társadalmunk életét
számtalan tényezõ nehezíti. Ezt tudjuk
és érezzük. Mit teszünk? Elfordulunk,
hogy ne lássuk? Meneküljünk virtuális világokba?
Meneküljünk idegen földre? Mi változik így?
Olyan korban és helyzetben vagyunk, hogy itt már
nem elég felháborodni, elégedetlenkedni, panaszkodni és „valakitõl” várni, hogy oldja meg országunk
problémáit! Nincs „varázsszó”, amitõl változást remélhetünk úgy, hogy magunk semmit nem teszünk annak érdekében, hogy a jövõnk szebb legyen! Nem elég
álmodozni, írja Váci, egy nagy-nagy álom kell! Van
nagy álmunk? Vagy már annyira belegabalyodtunk
a keserûségbe, az önsajnálatba, hogy ezen változtatni
nem akarunk? Vagy már álmodni sem merünk,
annyira eltespedtünk és ellustultunk?
A tennivaló sok, a munkás kevés. A Jobbikban
folyamatosan várjuk azok jelentkezését, akik tenni is
akarnak nemzetünk felemelkedéséért. Hívunk és
várunk sorainkba, mert még nem elég a hazáért, több
kell most: népedért is oda kell szánni magunkat!
Tegyünk gyermekeink és saját jövõnkért valódi erõfeszítéseket! Álljunk fel és vegyük kezünkbe a sorsunkat! Higgyék el, minden számít és mindenki
Koczkás László
számít!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunk márciusi számában szemfüles „valakik” észrevették, hogy egy karikatúrát a szerzõ hozzájárulása és
a forrás megjelölése nélkül tettünk közzé. Az érintett
karikaturista sajnálatosnak nevezte az esetet és helyreigazítást kért. Kérésének természetesen eleget teszünk
és biztosítjuk, hogy a jövõben újságunkban egyetlen
mûve sem fog megjelenni.
Helyreigazítás
„A 2015. márciusi számunkban a szerzõ hozzájárulása
nélkül közöltük Pápai Gábornak a Népszavában 2013.
december 14-én megjelent címlaprajzát név és forrásmegjelölés nélkül. Az érintettektõl bocsánatot kérünk.”
Gerjemente Szerkesztõsége
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KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜL A JOBBIK!

Röviden
a testületi munkáról

Cegléd jövõje

A havonta tartott képviselõ-testületi üléseken mindig
részt veszünk és élünk a helyzet adta lehetõségekkel,
kérdések, interpellációk, önálló és módosító indítványok
formájában. Javasoltuk a szociális szövetkezet felvételét
a város gazdasági programjába, valamint a védett épületek listájának bõvítését, amit elfogadtak. A Kölcsey tér
legyen nagy költõnké, ott semmi keresnivalója a ’19-es
rémuralom szobrának, eltávolításával a polgármester is
egyetértett. A huszárlaktanyának nemzeti emlékhellyé
alakítása már problémás, mert a nemzeti együttmûködés
kormánya nem szándékozik erre pénzt adni. A városközpont közlekedésének ésszerûsítésére kiegészítõ javaslatunkat részben, a házasságkötési ceremóniák térítési
díjának csökkentését teljes egészében elutasította a
fideszes többség.
a Jobbik Önkormányzati Frakciója

Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor
VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n,
Szaniszló Ferenc fõszerkesztésével!

„Viktor,
az ország jobban teljesít, így igaz.
A fiatal és dolgozni vágyó emberek kitelepítésében. Ma elbúcsúztam a harmadik fiamtól is. Elment.
Angliába. Egy jobb élet reményében, ahol 8 órai munkával 10-szer
annyit keres, mint itthon. Mit csinálsz, Viktor? Tisztában vagy vele?
Ha igen, miért csinálod? Megvettek? Megfenyegettek? Kiálltunk
melletted kétszer is, mert ígértél,
ígérgettél.... és mi történt? Most
már mi is megyünk egy másik
országba, ahol még idegenként is
embernek néznek. Még az átkos
rezsimben sem történt ez meg, ami
ma Magyarországon.” (Idézet
Cserpák Istvánnak Orbánhoz írt

Megtudtuk, hogy az Európai Unió 2014-2020
közötti költségvetési ciklusában az unió által nyújtandó fejlesztési forrásainak felhasználásával kapcsolatban a településeket
nem informálták arról, hogy úthálózat
fejlesztésére és a felszíni vízelvezetésre (vagy éppen megtartásra Cegléd
térségében) egyáltalán nem lesz lehetõség pályázni. Tehát számos helyen
a hivatali alkalmazottak feleslegesen
dolgoztak, a munkájuk jó része csupán egy íróasztalfiók számára megfogalmazott igény felsorolássá
vált.
Viszont majdnem kétmilliárd forint van arra,
hogy felújítsuk a cigánytelepeket, miközben a többi
területre csak bõ 12 milliárd forint jut.
Azt, hogy nem találhatunk olyan forrásokat,
melyek településeink igényeit tükrözik, abból fakad,
hogy Pest megye Budapesttel együtt közös régióba
tartozik az unión belül, s e régió GDP-je meghaladja
az unió régiói átlagának 107 százalékát, ezért fejlett
régiónak minõsül, noha Pest megye önmagában
fejletlen (bár bizonyos részei kimondottan fejlettek),
egyes területei pedig kifejezetten hátrányos helyzetûek.
Jól látható, hogy az unió éppen azokra a célokra
nem biztosít forrást, melyekre a legnagyobb szükségünk van. Tovább folyik Hazánk gyarmatosítása és
kifosztása!
Korondi Miklós

nyílt levelébõl, melyre választ nem
kapott.)
A „keményen dolgozó kisember” cumiját még februárban vetették be Orbán évértékelõ beszédében azon céllal, hogy megállítsák
a Fidesz népszerûségének zuhanását, sikertelenül. De kik a „kisemberek”? Akik minimálbérbõl, nettó
68.775 Ft-ból próbálnak megélni,
miközben a létminimum 87.500 Ft
– azaz a minimálbér nem fedezi a
létminimumot! Ma hazánkban
vagy négy millióan élnek a létminimum alatt. Õk a bérbõl élõk, az
ápolók, a szalag melletti operátorok, devizások…, stb. Õk azok,
akiket Orbán tavaly az arab befektetõknek, mint rabszolgákat ajánlgatott, hogy olcsók, fegyelme3. oldal

zettek, képzettek. Miközben Lázár
János szerint: „mindenki annyit ér,
amennyije van”(2011).
Ha vannak „kisemberek”, nyilván kell lenni „nagyembereknek”
is. Vannak bizony! Néhány „nagyember”: Rogán, Andy Vajna,
Habony, Lázár…, stb. Õk azok,
akik meghatározzák, kik lehetnek
a „kiskirályok”, kik sokszorozhatják meg bevételeiket néhány év
alatt. A „kiskirályok” valamennyien milliárdosok. Az OTP-s Csányi,
Bige László a Nitrogénmûvektõl,
Simicska, Nyerges, Mészáros Lõrinc, Tiborcz István…, stb. Polgári
Magyarország helyett egy indiai
kasztrendszeren alapuló, gyarmati
banánköztársaság épül itt.
Csuri Károly
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GYÕZZÖN A JOBBIK!
VÁRJUK A JOBBIKBA!

M E G H Í V Ó

A Jobbik Ceglédi Szervezete várja soraiba a Hazájáért
és Ceglédért tenni akaró, nemzeti érzelmû embereket
(hölgyeket és urakat). Jelentkezni az alábbi módon lehet:
– minden harmadik héten (csütörtökön): 17-19 óra között a Jobbik Irodában (Kossuth Ferenc u. 3-5.),
– a www.cegled.jobbik.hu/tagfelvétel menüponton keresztül vagy a 06-70-944-3556-os telefonszámon.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Ceglédi Szervezete

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSSEL
EGYBEKÖTÖTT
ROVÁSTÁBLA AVATÁST TART
CEGLÉDEN.

VÁRUNK A JOBBIK IFJÚSÁGI
TAGOZATÁBA!

Beszédet mond:
vitéz SZÁSZ OTTÓ törzskapitány.

A Jobbik Ifjúsági Tagozat a 14-30 év közötti ébredõ
magyar ifjakat szólítja magához! Miénk a Jövõ! Csatlakozz! Jelentkezni lehet: a www.jobbikit.hu honlapon.

Helyszín: Cegléd, Külsõ-Kátai út
(Tápiószentmárton felõli helységnévtáblánál).
Idõpont:

TUDNI AKARJA AZ IGAZSÁGOT?

2015. június 4. (csütörtök) 18 óra.

Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

„Te szedd!”
A 2015. május 16-án megrendezett „Te szedd!” országos
szemétszedõ akcióban a ceglédi Jobbik és a Jobbik Ifjúsági
Tagozata is részt vett. Horváth Gábor (7. sz. VK) önkormányzati képviselõ körzetének egyik pontján tisztítottuk

– Akkor naponta többször is tájékozódjon a megújult
N1tv.hu-n, a www.alfahir.hu oldalon, továbbá a www.
jobbik.hu; a www.kuruc.info honlapokon és olvassa
minden csütörtökön a BARIKÁD c. színes hetilapot.
– Minden hétfõn és pénteken este fél tízkor VILÁGPANORÁMA az ECHO TV-n Szaniszló Ferenc fõszerkesztésével! A mûsort több napon is megismétlik.
– Keresse és olvassa minden hónap 11-én a KÁRPÁTIA
c. havilapot – a gondolkodó magyarok lapját, meglátja
megéri!

JOBBIKOS KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁI
CSURI KÁROLY önkormányzati képviselõ,
minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óráig
tart fogadóórát a Jobbik Irodában (Kossuth
Ferenc u. 3-5.).
meg a területet, ahol a nagy autós forgalomnak is meglátszik a hatása. A Mizsei út mindkét szélén, a kocsikból
kidobált italos dobozokat, cigarettacsikkeket, és a legkülönbözõbb hulladékokat volt „szerencsénk” zsákokba gyûjteni.
Remélhetõleg ebben az akcióban is sokan részt vettek, illetve évrõl-évre egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy
megtisztítsák közterületeinket, ezzel párhuzamosan pedig
egyre többen látják majd be, mennyire fontos környezetünk
megóvása. (Arról nem is beszélve, hogy kulturált ember
nem érzi jól magát teleszemetelt környezetben. Ez a
szemetelõkrõl is elmond egy s mást.)

KORONDI MIKLÓS önkormányzati képviselõ, minden hónap harmadik csütörtökén
17-19 óráig tart fogadóórát a Jobbik irodában
(Kossuth Ferenc u. 3-5.).
HORVÁTH GÁBOR önkormányzati képviselõi fogadóórái a 7. sz. választókerületben:
Páros héten (pénteken): 16.30-17.30-ig a Posta
utcai óvodában. Páratlan héten (pénteken):
16.00-17.00-ig az Ugyeri iskolában.

Terecskeiné Obrácz-Nagy Ágnes
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